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http://www.thaigov.go.th                                                          วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 
 
  วันน้ี (10 กรกฎาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์  
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ัน
    พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....  
  2.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการ 
    ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า) 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียน 
    ราษฎรและกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคน
    ต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. ....  
 

ต่างประเทศ 
 
  7.  เรื่อง   การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Focal Points Network on Women,  
    Peace and Security ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2561  
  8.  เรื่อง  การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพ่ือแก้ไข 
    ความตกลงในการสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการใช้ป่าพรุที่ย่ังยืนและ 
    การบรรเทาหมอกควันในอาเซียน 
  9. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
    การศึกษาและการวิจัย ไทย – โมร็อกโก 
  10.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทาง 
    เศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา 
 11.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคม 
   นิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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แต่งต้ัง 
 
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) 
  13.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม 
    แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
    กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
    อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ 
    ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย  
    (กระทรวงการคลัง) 
  19.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    สถาบันการบินพลเรือน  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
    สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
  21.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมืองแทนตําแหน่งที่ว่าง (ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
    กระทรวงพาณิชย์)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

   
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน                
ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
ขั้นพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  3. ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองน้ีอีก
ครั้งหน่ึง แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบต่อไป   
   4. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  เป็นการกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ โดยกําหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือครอบครอง
ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือเป็นเจ้าของห้องชุดมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของโครงการอาคารชุดที่ยังไม่ได้จําหน่ายซึ่งอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ เป็นผู้เสียภาษีจากมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินหรือห้องชุด 
 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล               
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ               
ตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา                
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  กําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยได้กําหนดบทนิยามให้ 
“ทรัสต์” หมายความว่า นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อต้ังทรัสต์และ “การจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล” 
หมายความว่า การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้ก่อต้ังทรัสต์เพ่ือประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ในสัญญาก่อต้ังทรัสต์ ทั้งน้ี ให้รวมถึงการจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์ภายหลังผู้ก่อต้ังทรัสต์ถึงแก่ความตาย 
โดยขอบเขตของทรัสต์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล และไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการดังต่อไปน้ี คือ 1) มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 2) การระดมทุนจากประชาชน 3) การจัดการทรัสต์ที่
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน และ 4) การจัดการทรัสต์ที่มีลักษณะเป็นทรัสต์
เพ่ือการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายกํากับดูแล ทั้งน้ียังได้กําหนดหลักการต่าง ๆ เก่ียวกับทรัสต์เพ่ือการจัดการ
ทรัพย์สินส่วนบุคคล  
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เสนอ   
  3. ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเร่งรัดดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารทุนหมุนเวียน แล้วส่งผลการพิจารณาให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป  
  4. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 (เรื่อง ขั้นตอนการ
จัดต้ังองค์การมหาชน) และให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเร่งรัดดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป  
   สสว. เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีลักษณะที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม 
หรือสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามวิสาหกิจเพ่ือสังคมต้องมีรายได้เพียงพอที่เลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งจะทําให้มีการดําเนินงาน
อย่างย่ังยืนด้วย ประกอบกับปัจจุบันมีการประกอบกิจการของภาคเอกชนในลักษณะเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมมากขึ้น 
แต่ยังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร และยังไม่มีการ
จัดต้ังองค์กรที่ทําหน้าที่เฉพาะในการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติที่
จะทําหน้าที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทในการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างรอบด้านและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ทําให้ผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมจํานวนหน่ึง ยังไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ จึงสมควรกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือส่งเสริม
ให้มีผู้ประกอบกิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากข้ึน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ประสานการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือจะมีผลให้ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมได้รับการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป  
   2. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมดังกล่าวจะส่งผลให้การประกอบกิจการหรือการ
ดําเนินการของภาคเอกชนซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม อันถือเป็นการ
ประกอบกิจการหรือการดําเนินการเพ่ือสังคมเกิดความชัดเจนมากข้ึน เน่ืองจากมีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมแห่งชาติ (ควส.) ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม
แห่งชาติ มีระบบการขึ้นทะเบียนและการออกใบรับรองจากภาครัฐที่ชัดเจน มีการจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมแห่งชาติ (สวส.)  เพ่ือดําเนินงานในภารกิจขึ้นทะเบียนและภารกิจอ่ืนที่เก่ียวข้องกับส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
และมีการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมขึ้นใน สวส. เพ่ือให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมกู้ยืม ซึ่งจะส่งผลให้การ
ประกอบกิจการฯ จะมีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยประสาน
การสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีความเข้มแข็งสามารถ
แข่งขันทางการค้าได้ ซึ่งจะทําให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ทางการเงิน ส่งผลให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนย่ิงขึ้น และจะทําให้เศรษฐกิจและสังคมเติบโต ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมทาง
เศรษฐกิจต่อไป  
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  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  เป็นการกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือกําหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจที่ดําเนินการเก่ียวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนต้ังแต่
เริ่มแรกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มิใช่การสร้างกําไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและ
เจ้าของเป็นสําคัญ ให้เข้ามาประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากข้ึน โดยประสานการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาค
ส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)                
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า)                 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ยกเว้นภาษเีงินได้ตามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 
สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละสิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้าง ให้แก่  
    1.1 บุคคลธรรมดา ซึ่งมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน และมีเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 
รวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปีก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ทั้งน้ี ในปีภาษีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้  
    1.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน และมีรายได้
จากการขายสินค้าและให้บริการรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้  
  2. บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 4 ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี  
    2.1 มีการจ่ายค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าที่
คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกําหนด ซึ่งให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  
   2.2 มีการจ่ายค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้างในอัตราสูงกว่าอัตราค่าจ้างรายวันเดิมที่ได้จ่าย
ให้แก่ลูกจ้างก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561  
   2.3 ไม่มีการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เนื่องจากรายจ่ายในการจ้างงานตามพระราชกฤษฎีกา
อ่ืนที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรอีก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้คนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับ
การทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว
ติดต่อกันเป็นเวลาต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องปฏิบัติเก่ียวกับการเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การจัดทํา
ทะเบียนประวัติ การแจ้งการย้ายที่อยู่ การจัดทําบัตรประจําตัว และการสํารวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียน
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ราษฎร สําหรับคนที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือน หากมีความ
ประสงค์จะปฏิบัติเรื่องดังกล่าว ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนเพ่ือดําเนินการให้ได้  
   2. กําหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวที่มี
ช่ือรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร และมีอายุต้ังแต่ 5 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตร
ประจําตัว  
  3. กําหนดให้บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ออกให้กับคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลาไม่ถึง 10 ปี มีอายุ
ใช้ได้เท่ากับระยะเวลาที่ผู้ถือบัตรได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  
  4. กําหนดเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดให้บัตรประจําตัวที่ออก
ให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยประเภทใดมีอายุการใช้บัตรน้อยกว่า 10 ปีได้  
  5. กําหนดให้อธิบดีกรมการปกครองในฐานะผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีหน้าที่และอํานาจกําหนดแบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการจัดทําบัตรประจําตัวของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  
 
6. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนด
จํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย  เป็นการกําหนดจํานวน
คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
โดยกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปีประเทศละไม่เกิน 100 คนต่อปี และไม่เกิน 
50 คนต่อปี สําหรับคนไร้สัญชาติ ทั้งน้ี เพ่ือให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสามารถย่ืนคําขอมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยต่อไป อันเป็นการส่งเสริมให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนและทํางานในประเทศไทย  
 

ต่างประเทศ 
 
7. เรื่อง  การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Focal Points Network on Women, Peace and Security 
ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Focal Points Network on Women, 
Peace and Security ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2561 โดยหาก               
มีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญก่อนการรับรอง ให้ กต. สามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี ฝ่ายจัดการประชุมอยู่ระหว่างการเวียนร่างเอกสารฯ                 
เพ่ือขอรับความเห็นจากรัฐสมาชิกก่อนจะนําไปปรับปรุงตามความเห็นที่ได้รับก่อนการรับรองในภายหลังต่อไป 
  2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กองบัญชาการกองทัพไทย 
(บก.ทท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ตช.) สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) และสํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่
เก่ียวข้อง 
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  สาระสําคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ เก่ียวกับการส่งเสริมให้รัฐสมาชิกดําเนินการตาม
วาระสตรี สันติภาพ และความม่ันคง การสนับสนุนบทบาทขององค์การระดับภูมิภาคและภาคประชาสังคมในการ
ติดตามการนําวาระดังกล่าวไปปฏิบัติ การส่งเสริมบทบาทสตรีต้ังแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับผู้นําให้เป็นส่วนสําคัญ
ต่อกระบวนการยุติธรรม การเน้นยํ้าความสําคัญของการวิเคราะห์ความขัดแย้งที่คํานึงถึงประเด็นทางเพศและ                 
การจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมการดําเนินการดังกล่าว การใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่เพ่ือติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตามผลลัพธ์การประชุม การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ              
ของสหประชาชาติ และการเสริมสร้างการตรวจสอบได้ในกรณีความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพในสถานการณ์
ขัดแย้ง 
  
8. เรื่อง การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงในการสนับสนุนทาง
การเงินภายใต้โครงการการใช้ป่าพรุที่ย่ังยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพ่ือแก้ไขความตกลง                 
ให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการใช้ป่าพรุที่ย่ังยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าว    
ในนามของอาเซียน 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. โครงการการใช้ป่าพรุที่ย่ังยืนฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการป่าพรุในอาเซียน
อย่างย่ังยืนและลดผลกระทบของไฟป่าและหมอกควัน โดยค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ประมาณ 24 ล้านยูโร                 
(ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากงบประมาณของสหภาพยุโรป 20 ล้านยูโร และการสนับสนุนเงินทุนร่วมจาก
กระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความปลอดภัยของอาคารและนิวเคลียร์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีในจํานวนสูงสุด 4 ล้านยูโร) ระยะเวลาการดําเนินการ ระหว่างปี ค.ศ. 2517-2021 โดยความตกลงให้ความ
สนับสนุนด้านการเงินโครงการการใช้ป่าพรุฯ ประกอบด้วย 1) เง่ือนไขพิเศษ (Special Conditions) 2) ข้อกําหนด
ด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการ (Annex I : Technical and Administrative Provisions) ซึ่งเป็น
รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการและการใช้งบประมาณด้วย 3) เง่ือนไขทั่วไป (Annex II : General Conditions)                
และ4) ภาคผนวก : ตารางเหตุผลสัมฤทธ์ิ (Appendix : Indicative Logframe Matrix)  
  2. สํานักเลขาธิการอาเซียนได้จัดทําร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป                 
เพ่ือตอบรับการปรับปรุงแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงิน ข้อ 2.2 ภาคผนวก 1 (ข้อกําหนดด้านเทคนิค
และการบริหารจัดการ) ของความตกลงโครงการการใช้ป่าพรุฯ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 8 (3)9 ของข้อบังคับ 
(EU) เลขที่ 236/2014 และที่เก่ียวข้องกับลักษณะของการดําเนินงานในภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการได้ตัดสินว่า                 
ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จากประเทศ ดินแดน หรือภูมิภาคต่อไปนี้ จะมีสิทธ์ิในการเข้าร่วมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและให้รางวัลและมีสิทธ์ิในอุปกรณ์เหล่าน้ี ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม และสิงค์โปร์ โดยเพ่ิมคําว่า “and 
grant award (ให้รางวัล)” 
 
9. เรื่ อง  ขออนุ มั ติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา                
และการวิจัย ไทย – โมร็อกโก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย 
ไทย – โมร็อกโก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ  การฝึกอบรม
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วิชาชีพ  การอุดมศึกษา  และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ทั้งน้ี หากก่อนลงนาม               
มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ให้ ศธ. หารือกันกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง   
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) หรือผู้แทนเป็น            
ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย – โมร็อกโก ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา  
และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก 
  ทั้งน้ี  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและ              
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  ให้ ศธ.  ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี                
ทราบภายหลัง  พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย และหากผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะจัดทําข้อตกลงทางเทคนิคและ                 
ทางการเงิน (Technical and financial arrangements)  เป็นการเฉพาะเพ่ือดําเนินความร่วมมือภายใต้บันทึกความ
เข้าใจฯ ให้ ศธ. พิจารณาส่งร่างข้อตกลงทางเทคนิคและทางการเงินดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาด้วย  
  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย – โมร็อกโก  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนฐานของ
ความเท่าเทียมกัน  ผลประโยชน์ร่วมและต่างตอบแทนกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ผู้เข้าร่วม โดยไม่ได้สร้างภาระผูกพันที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมและไม่ถือเป็นสนธิสัญญา                 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมและไม่ถือเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
  ขอบเขตความร่วมมือ   
  1) การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการศึกษา รวมถึงศาสตร์               
การสอนและวิธีการสอน  
  2) การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และผู้เช่ียวชาญ  
  3) การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการในโครงการ                 
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้าร่วม 
  4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเช่ือมโยงมหาวิทยาลัย/สถาบัน  ผ่านโครงการวิจัยร่วม                 
และกิจกรรมร่วมของนักศึกษา 
  5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเช่ือมโยงวิทยาลัยหรือสถาบันอาชีวศึกษา ผ่านโครงการ
แลกเปลี่ยน และกิจกรรมร่วมกัน  
  6) การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของผู้เข้าร่วมโดยขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่  
  7) การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสาขาท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของ      
ทั้งสองประเทศ  
  8) การส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ร่วมในระดับปริญญาเอก 
  9) ความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่ตัดสินใจร่วมกันโดยผู้เข้าร่วมในสาขาการศึกษาและการวิจัย  
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10. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับศรีลังกา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับศรีลังกา และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ พณ. หรือผู้แทนไทยสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  

  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
  ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี                
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง ให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
ด้วย 

  ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกับศรีลังกาและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างย่ังยืน รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าการค้าและ                
การลงทุนระหว่างกัน ผ่านความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ 

  ความร่วมมือครอบคลุม 10 สาขา ได้แก่ 1) ความร่วมมือด้านการลงทุน 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน                
3) การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 4) การประมง 5) อัญมณีและเครื่องประกอบ 6) การท่องเที่ยว 7) วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 8) ความร่วมมือด้านการเงิน 9) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และ 10) การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
11. เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี
ลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (Joint Press Statement on the Official Visit of His Excellency General 
Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka)  

2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ 
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก   
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 กต. รายงานว่า  

1. นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็น 
ทางการ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ตามคําเชิญของนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับศรีลังกาในด้านต่าง ๆ  
 2. ในการเยือนดังกล่าวจะมีออกแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยม 
ประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือส่งเสริมและติดตามความร่วมมือ             
ทวิภาคีไทย – ศรีลังกาในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ  ความร่วมมือทางวิชาการ การเกษตร ประมง  
วัฒนธรรม ศาสนา  การท่องเที่ยว และความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี 
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 ร่างแถลงข่าวร่วมดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองและความพร้อมของไทยที่จะ 
ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีกับศรีลังกา  เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ             
สาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน  และประชาชน
ของทั้งสองประเทศ  รวมทั้งจะเป็นการตอกยํ้าถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับศรีลังกา และจะมีผลในการ
ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 
แต่งต้ัง 

 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณิชย์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
13. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายฌาก               
ลาปูฌ (Mr. Jacques Lapouge) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฌีล การาชง (Mr. Gilles Garachon) 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง นางสาวดารณี  
ลิขิตวรศักด์ิ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นางภัทราวรรณ  
เวชชศาสตร์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต
ประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
   
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ 
จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายวศนิ เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ ่สถานกงสุลใหญ ่ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชน
จีน ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  



 

 

 

11 

   2. นายธานี แสงรัตน์ กงสลุใหญ่ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมริกา ให้ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง ซึ่งการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทนุเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศกึษา (ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 51 แห่ง
พระราชบญัญติักองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา รวม 8 คน ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 ดังน้ี  
   1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล   ประธานกรรมการ  
   2. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ  
   4. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ  
   5. นายภัทระ คําพิทักษ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม  
  6. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม  
   7. นายประสงค์ วินัยแพทย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ภาคเอกชน  
  8. นายชาลี จนัทนย่ิงยง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป   
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายปรเมธี วิมลศิริ ดํารงตําแหน่ง 
ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้ดํารงตําแหน่งเดิมซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  
 
19. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน รวม 3 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี  
  1. พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ป่ินแก้ว  ประธานกรรมการ  
  2. นางสาวพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ)  กรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิ  
   3. นายนภดล วณิชวรนันท์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวม 7 คน 
แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบวาระสี่ปี ดังน้ี  
   1. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ  ประธานกรรมการ  
   2. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4. นายปกรณ์ อาภาพันธ์ุ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นายสมบัติ อยู่เมือง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  7. นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
21. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมืองแทนตําแหน่งที่ว่าง (ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์เสนอแต่งต้ัง นางวิไลวรรณ              
ทัพวงศศ์ร ีเป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธาน
กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 14 วรรคสองแหง่พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
  

......................... 


